
UCHWAŁA NR XXX/224/2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 
określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716) Rada Miejska w Ożarowie 
uchwala co następuje:

§ 1. 

Na terenie Gminy Ożarów wprowadza opłatę targową.

§ 2. 

1. Określa dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) od sprzedaży z wózka ręcznego – 3 zł

2) od sprzedaży ze straganu blaszanego – 20 zł

3) od sprzedaży z samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony – 10 zł

4) od sprzedaży z samochodu o masie całkowitej powyżej 3,5 tony – 12 zł

5) od sprzedaży z ciągnika – 4 zł

6) od sprzedaży z wozu konnego – 4 zł

7) od sprzedaży ze stoiska bazarowego za 1 m2 powierzchni – 2 zł

8) od sprzedaży z placu targowego za 1 m2 powierzchni – 2 zł

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą.

§ 3. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 

1. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej określa Panią Jadwigę Otrębę.

3. Określa wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 5. 

Wykonanie uchwały zleca Burmistrzowi Ożarowa.

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XXXII/205/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 09 czerwca 2005 r.                        
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, 
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso i Uchwała 
Nr XXXI/145/2001 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości 
miesięcznej opłaty za rezerwację stanowiska na placu targowym w Ożarowie ul. Stodolna.
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§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ożarowie

Krystyna Wieczorek
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716) Rada Miejska uznała za zasadnym wprowadzenie

opłaty targowej, określiła również zasady ustalania i poboru oraz termin płatności i wysokość stawek opłaty

targowej. Ponadto na mocy art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716) zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określiła

inkasenta i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
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